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חוקהסדרתמקומותרחצה)תיקוןמס'5(,התשס"ח-2008*

בחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ"ד-1964  1, בסעיף 8 - 1  תיקון סעיף 8

האמור בו יסומן ")א(", ובסופו יבוא "ובכל מקרה לא ייגבו דמי כניסה למקום רחצה   )1(
כאמור - 

בעד ילד שטרם מלאו לו 13 שנים;  )1(

בעד ילד שמלאו לו 13 שנים אך טרם מלאו לו 17 שנים, בסכום העולה על   )2(
עשרה שקלים חדשים ";

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

במקום רחצה כאמור בסעיף קטן )א(, תוצג במקום בולט לעין בסמוך למקום  ")ב( 
שבו נגבים דמי הכניסה למקום הרחצה, ככל שגבייתם הותרה, הודעה המפרטת 

את ההגבלות לפי סעיף קטן )א( לעניין גביית דמי כניסה "

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ת י ר ט ש ר  י א מ               
                    שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל  ד
יושבת ראש הכנסת

חוקלתיקוןפקודתהפטנטיםוהמדגמים)מס'9(,התשס"ח-2008*
   

בפקודת הפטנטים והמדגמים 1 )להלן - הפקודה(, אחרי סעיף 39 יבוא:1 הוספת סעיף 39א

"שימוש במדגם 
לטובת המדינה

משרדי 39א  ידי  על  במדגם  שימוש  להתיר  רשאי  השר  )א( 
הממשלה או על ידי מפעל או מוסד של המדינה, בין שנרשם 
לפי פקודה זו ובין שלא נרשם אך מבקשים לרשמו, אם ראה 
שהדבר דרוש להגנת המדינה או לקיום הספקה או שירותים 

חיוניים 

השר רשאי, אם ראה שהדבר דרוש למטרות המנויות  )ב( 
בסעיף קטן )א(, לתת היתר לפי הסעיף הקטן האמור גם לאדם 
הפועל על פי חוזה עם המדינה, כדי להבטיח או להקל את 

ביצועו של החוזה ולצורכי המדינה בלבד 

חוק  בהצעות  פורסמו  הסבר  ודברי  החוק  הצעת   ;)2008 ביוני   10( התשס"ח  בסיוון  ז'  ביום  בכנסת  התקבל   *
הממשלה - 153, מיום כ"ט בטבת התשס"ה )10 בינואר 2005(, עמ' 513 

חוקי א"י, כרך ב', עמ' )ע( 1053, )א( 1076; ס"ח התשס"ח, עמ' 48ב   1

התקבל בכנסת ביום ז' בסיוון התשס"ח )10 ביוני 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 206, מיום ו' באדר א' התשס"ח )12 בפברואר 2008(, עמ' 185 

ס"ח התשכ"ד, עמ' 172; התשס"ד, עמ' 546   1
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115 לחוק  111 ו–113 עד  108 עד   ,106 הוראות סעיפים  )ג( 
הפטנטים, התשכ"ז-1967 2, יחולו לעניין היתר שניתן לפי סעיף 

זה, בשינויים המחויבים  

בסעיף זה, "השר" - השר שקבעה הממשלה " )ד( 

חלק ה' לפקודה - בטל 2 ביטול חלק ה'

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ן מ ד י ר פ ל  א י נ ד               
                    שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת

חוקשיקיםללאכיסוי)תיקוןמס'7(,התשס"ח-2008*
   

אחרי 1 תיקון סעיף 1   ,1 בסעיף  העיקרי(,  החוק   - )להלן  התשמ"א-1981  1  כיסוי,  ללא  שיקים  בחוק 
ההגדרה "חשבון משותף" יבוא:

""הכרזה על שעת חירום" - כל אחת מאלה:

הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית,   )1(
התשי"א-1951  2;

הכרזה על אירוע אסון המוני לפי סעיף 90ב לפקודת המשטרה ]נוסח חדש[,   )2(
התשל"א-1971  3;

קריאה לשירות מילואים בנסיבות חירום או קריאה לשירות מילואים במצב   )3(
מיוחד לפי סעיפים 8 או 9 לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008 4;" 

בסעיף 2 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )א1( יבוא:2 תיקון סעיף 2

")א2( על אף האמור בסעיף קטן )א(, הוכרזה שעת חירום וסבר המפקח כי יש להשעות 
בהקדם האפשרי הגבלה של חשבון ובעליו כאמור בסעיף זה, רשאי הוא לקבוע, לגבי 
המדינה כולה או לגבי שטח מסוים, כי בנק לא יגביל חשבון או בעל חשבון בשל שיקים 
שסורבו בתקופה שיקבע, ובלבד שהתקופה לא תעלה על 90 ימים; המפקח רשאי לקבוע 

כאמור מיום ההכרזה על שעת חירום ולא יאוחר משלושים ימים לאחר שהסתיימה "

בסעיף 10)א( לחוק העיקרי, אחרי פסקה )3( יבוא:3 תיקון סעיף 10 

נבצר מהלקוח לטפל בענייניו מחמת פגיעה, בו או ברכושו, בפעולת איבה, ובשל   )4("
כך סורב השיק;

התקבל בכנסת ביום ז' בסיוון התשס"ח )10 ביוני 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *

- 218, מיום י"א באדר ב' התשס"ח )18 במרס 2008(, עמ' 240 
ס"ח התשמ"א, עמ' 136; התשס"ד, עמ' 91    1

ס"ח התשי"א, עמ' 78    2

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390    3

ס"ח התשס"ח, עמ' 502     4

ס"ח התשכ"ז, עמ' 148    2

115 לחוק  111 ו–113 עד  108 עד   ,106 הוראות סעיפים  )ג( 
הפטנטים, התשכ"ז-1967 2, יחולו לעניין היתר שניתן לפי סעיף 

זה, בשינויים המחויבים  

בסעיף זה, "השר" - השר שקבעה הממשלה " )ד( 

ביטול חלק ה'חלק ה' לפקודה - בטל 2 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ן מ ד י ר פ ל  א י נ ד               
                    שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד                  
                      יושבת ראש הכנסת

חוקשיקיםללאכיסוי)תיקוןמס'7(,התשס"ח-2008*
   

אחרי 1   ,1 בסעיף  העיקרי(,  החוק   - )להלן  התשמ"א-1981  1  כיסוי,  ללא  שיקים  בחוק 
ההגדרה "חשבון משותף" יבוא:

תיקון סעיף 1 

""הכרזה על שעת חירום" - כל אחת מאלה:

הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית,   )1(
התשי"א-1951  2;

הכרזה על אירוע אסון המוני לפי סעיף 90ב לפקודת המשטרה ]נוסח חדש[,   )2(
התשל"א-1971  3;

קריאה לשירות מילואים בנסיבות חירום או קריאה לשירות מילואים במצב   )3(
מיוחד לפי סעיפים 8 או 9 לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008 4;" 

תיקון סעיף 2בסעיף 2 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )א1( יבוא:2 

")א2( על אף האמור בסעיף קטן )א(, הוכרזה שעת חירום וסבר המפקח כי יש להשעות 
בהקדם האפשרי הגבלה של חשבון ובעליו כאמור בסעיף זה, רשאי הוא לקבוע, לגבי 
המדינה כולה או לגבי שטח מסוים, כי בנק לא יגביל חשבון או בעל חשבון בשל שיקים 
שסורבו בתקופה שיקבע, ובלבד שהתקופה לא תעלה על 90 ימים; המפקח רשאי לקבוע 

כאמור מיום ההכרזה על שעת חירום ולא יאוחר משלושים ימים לאחר שהסתיימה "

תיקון סעיף 10 בסעיף 10)א( לחוק העיקרי, אחרי פסקה )3( יבוא:3 

נבצר מהלקוח לטפל בענייניו מחמת פגיעה, בו או ברכושו, בפעולת איבה, ובשל   )4("
כך סורב השיק;
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ס"ח התשכ"ז, עמ' 148    2


